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Mais uma vez
Setor Agropecuário
é destaque no PIB da
Bahia
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EDITORIAL

O

Brasil vive politicamente e economicamente um dos momentos mais delicados de sua história. E, na velocidade
em que os fatos vêm acontecendo, as mudanças podem
ser mais rápidas do que possamos imaginar. Em meio a um
cenário político de total insegurança, a Confederação da
Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, entidade máxima de
representação dos produtores rurais brasileiros, emitiu para
toda imprensa do país uma Nota Oficial que demonstra a
preocupação com os rumos que o Brasil está seguindo. Nós
aproveitamos esse informativo para dividir com você as palavras da CNA, logo na página ao lado.
Nesta edição também tem destaque o desempenho
do setor agropecuário no PIB da Bahia. Mais uma vez, o Agro
teve grande importância e foi a única atividade produtiva
que apresentou crescimento em 2015. Isso reforça novamente a força que a nossa atividade tem para a economia baiana – e também brasileira.
Vamos acompanhar ainda assuntos de interesse para
os produtores rurais baianos, como a insegurança vivida no
campo. Violência que tem assustado o interior da Bahia. Falaremos também sobre a seca que atinge o Oeste da Bahia
e o Sul do estado.

Boa Leitura!

José Raimundo de Souza

Ricardo Passos
Rafael Vitena
.

Rua Pedro Rodrigues Bandeira
143 - Comércio
2 º, 3°, 4º, 6º, 7º, 8º andares
CEP- 40015-080
vanderson.nascimento@senarbahia.org.br
marilda.nascimento@senarbahia.org.br
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C

NA – Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, entidade máxima de representação da agropecuária brasileira, tem o dever de expressar as preocupações dos produtores rurais diante das graves dificuldades que vive o País. Único segmento da economia brasileira a apresentar crescimento e a mostrar desempenho superavitário na balança comercial,
o setor se credencia a alertar para o desastre iminente.O Brasil está em profunda recessão
em virtude de reiterados erros de concepção e condução de política econômica. O preço
por estes erros está sendo pago com muito sacrifício pelo setor produtivo e pelos trabalhadores. Nem assim o poder político reage na direção certa. Nada está sendo feito para corrigir
os rumos da economia. A irresponsabilidade política e as soluções casuísticas parecem aspirar apenas à própria sobrevivência, sem mais nenhum propósito de resolver os verdadeiros
problemas do país e das pessoas. Esta paralisia e essa falta de compromisso tornam a crise
cada vez mais profunda e muito mais alto o custo de sua solução. O governo é parte central
do nosso drama, pelo seu peso na renda nacional e porque é quem dispõe, com exclusividade, dos instrumentos de política econômica que podem mudar o rumo da economia. Por
isto, o governo é o responsável pela situação que estamos vivendo. E deve à Nação o fim
da crise.Os produtores rurais acompanham com apreensão e angústia este drama, que é de
todos nós. Vivemos uma situação que não pode perdurar. Repudiamos qualquer movimentação social que acirre os ânimos e gere violência. Esperamos que as instituições e o sistema
político, em sintonia com o sentimento geral da sociedade, encontrem o caminho de volta
ao crescimento, ao equilíbrio e à harmonia entre os brasileiros.

16 de março de 2016 CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL – CNA

03

SETOR AGROPECUÁRIO

CRESCEU 6,8% EM 2015
O

Produto Interno Bruto (PIB)
da Bahia apresentou retração de 3,2% no ano de 2015
em relação a 2014, de acordo
com os dados divulgados pela
Superintendência de Estudos
Econômicos e Sociais da Bahia
(SEI). O Valor Adicionado a preços básicos (VA) retraiu 3,0%, e
o Imposto sobre Produtos Líquidos de Subsídios, caiu 4,5%. No
entanto, quando comparada
ao Brasil, a queda na economia baiana foi em menor nível.
De acordo com o IBGE, houve
retração de 3,8% no PIB do Brasil em 2015.
Para o diretor de Indicadores e Estatística da SEI,
Gustavo Pessoti, a queda está
associada a uma conjuntura
macroeconômica instável, sobretudo em função da crise
e da necessidade interna de
elevação na taxa de juros e
contenção nos gastos públicos. “Esses fatores afetaram
decisivamente o desempenho da indústria de transformação e do setor de Serviços
em geral”, afirma Pessoti. Contribuíram para o resultado na
Bahia as quedas dos setores
da indústria (-6,2%) e Serviços
(-2,2%). O único destaque positivo ficou por conta do setor
agropecuário, com alta de

6,8% no ano, devido ao bom
desempenho das principais
culturas do estado. Destaque
para a produção física dos
grãos: expansão de 40,6% da
soja; 22,3% do feijão; e 8% do
café.
No setor industrial baiano o destaque negativo ficou
por conta principalmente da
indústria de transformação
com redução de 9,5%, além
da queda da construção civil
(-7,3%). O crescimento dentro
do setor foi encontrado apenas nas atividades eletricidade
e água (3,0%) e extração mineral com VA de 3,8%.
O setor de serviços, o
de maior representatividade,
evidenciou queda em três das
quatro atividades nos cálculos
trimestrais. Chama atenção a
queda do comércio (-7,6%) e
a pequena expansão de 0,8%
na administração pública, atividade de maior peso dentro
do estado – mais de 20%. O
maior crescimento do setor foi
registrado na atividade aluguel (3,3%).
Quarto trimestre - Na
comparação do quarto trimestre com o mesmo período do
ano anterior a taxa de crescimento do PIB estadual foi de
-3,5%. Os setores da indústria
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(-5,0%) e de serviços (-2,5%)
contribuíram com a retração
verificada no último trimestre
do ano. Na comparação do
quarto trimestre de 2015 com
o trimestre imediatamente anterior, houve uma estabilidade
(0,0%), levando-se em consideração a série com ajuste sazonal.
Em contrapartida o
setor agropecuário cresceu
5,8% com destaque nas principais safras de grãos do estado conforme será mostrado
na leitura do Levantamento
Sistemático da Produção Agrícola (LSPA).
Na Indústria, somente
extrativa mineral (4,1%) experimentou crescimento no último
trimestre do ano. As atividades
construção civil (-6,0%), eletricidade (-0,5%) e indústria de
transformação (-10,2%) sofreram queda de outubro a dezembro de 2015.
Nos Serviços, a queda foi
puxada pela atividade de comércio (-8,5%) e administração
pública (-0,8%), além dos transportes (-6,1%) que representam
mais do que 50% do setor. Dentre tantas retrações, a atividade aluguel apresentou uma
taxa positiva (2,9%) no quarto
trimestre de 2015.
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FAEB comemora número positivo da
agropecuária no PIB da Bahia

A

Federação da Agricultura e Pecuária do Estado
da Bahia recebeu com muita
satisfação – e sem surpresa, já
que acompanhava de perto
a atividade agropecuária ao
longo do ano – os números positivos do setor apresentados
hoje pela Superintendência de
Estudos Econômicos Sociais da
Bahia (SEI) que revelam crescimento de 6.8% no Agro no estado em 2015.
O presidente da Confederação da Agricultura e
Pecuária do Brasil (CNA) e do
Sistema FAEB/SENAR, João
Martins, pontuou que esse número é considerado excelente, visto que o estado ainda
está sentindo os impactos da
seca, que atingiu a Bahia por
mais de três anos, considerada
a maior da história. “Em 2015,
até setembro, a expectativa
era de que estávamos entrando na normalidade climática,

mas o que vimos a partir de setembro até dezembro, foi um
sol inclemente, com temperaturas tidas como as mais altas
dos últimos 50 anos, levando à
degradação e destruição de
pastagens em todas as regiões
do estado, afetando áreas irrigadas, inclusive a cultura do
cacau”, explicou.
Segundo Martins, essa
nova ocorrência, “que poderíamos até chamar de catástrofe, atingiu a pecuária em
cheio, reduzindo drasticamente a oferta de leite e animais
prontos para o abate, o que
levou a Bahia a ter as maiores
cotações desses produtos no
mercado nacional. Ainda assim, conseguimos apresentar
números positivos e ajudar a
economia local e nacional”,
ressaltou. João Martins disse
ainda que “a expectativa é
de que essa tendência continue em 2016, e que o campo

permaneça ajudando o país a
crescer”.
A FAEB e o SENAR sentem-se, certamente, parte
importante e integrante para
esse balanço positivo, já que
capacitam mais de 50 mil produtores e trabalhadores rurais
por ano, gratuitamente, levando assistência técnica, inserindo tecnologias de ponta e
acessíveis na área rural, transformando a vida do homem
do campo, também com programas sociais que atendem
crianças, jovens e as famílias
dos produtores e trabalhadores, garantindo, assim, uma
melhor qualidade de vida no
interior do estado. Tudo isso
vem tornando o setor produtivo cada vez mais eficiente e
competitivo, o que pode ser
comprovado nos números divulgados hoje.

O bom desempenho do setor agro ganhou destaque na mídia. O presidente
da CNA e do Sistema FAEB/SENAR foi entrevistado por diversos veículos de
comunicação.

www.faeb.org.br - www.senarbahia.org.br
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MISSÃO ESTADOS UNIDOS
Programas da FAEB e do SENAR
são destaque em evento mundial

O

vice-presidente da Federação da Agricultura e
Pecuária do Estado da Bahia
(FAEB), Humberto Miranda,
e o Secretário Executivo do
Senar Brasil, Daniel Carrara,
participaram - a convite do
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) - da conferência Cracking the Nut, em
Washington, nos Estados Unidos, evento internacional que
abre espaço para a apresentação de experiências produtivas e exitosas em todas as
regiões semiáridas do mundo.
“O grande diferencial
da nossa apresentação foi
que não mostramos apenas
uma ação pontual em cima
de uma nova tecnologia ou

de uma técnica de produção,
mas um conjunto de ações
colocando como centro o
produtor rural e a sua propriedade, tendo com objetivo final
a mudança econômica, social
e ambiental da propriedade
e da vida da sua família”, explicou Humberto Miranda. Ele
destacou que a repercussão
após a apresentação foi extremamente positiva: “todos perceberam o quão inovadora é
a ação realizada pelo Senar e
o quanto que tem melhorado
e transformado as propriedades e as famílias que temos trabalhado no semiárido baiano”.
Durante a viagem, Carrara e Miranda participaram
de uma série de reuniões com
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instituições ligadas ao setor
agropecuário. Na primeira delas, com Horrys Friaça, do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura,
IICA. Daniel Carrara apresentou o modelo privado de Assistência Técnica com Meritocracia do SENAR. “A intenção
é que o IICA nos auxilie na procura de parceiros que possam
ajudar a alcançar a meta de
500 mil produtores rurais com
a Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) em cinco anos. E
para alcançar essa meta, pretendemos captar 500 milhões
de dólares”, afirmou Carrara.
A ATeG também foi um
dos temas de reunião com
Carlos Sanchez, Steven Wilson
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e Alejandro Escobar, do BID,
quando foi apresentado o
programa Viver Bem no Semiárido, do Sistema FAEB/SENAR.
Humberto Miranda explicou
que o programa apresenta
alternativas de convivência
com o semiárido que possibilitam ao homem do campo
obter retorno financeiro e social com sua atividade produtiva, contribuindo para o
desenvolvimento do setor e a
melhoria da qualidade de vida
do produtor e de sua família.
Eles encerraram a semana de visitas a Washington,
com uma reunião no Departamento de Estado do governo
norte-americano onde foram
apresentadas as possibilidades
de parceria entre a instituição
e os diversos programas educacionais que os Estado Unidos
mantém com o Brasil. Dessa
forma concluíram com êxito o
objetivo de apresentar as atividades do SENAR em todo o
Brasil, dando destaque para o
plano de ampliação da assistência técnica para mais de 40
mil produtores brasileiros, com
treinamento de 2 mil técnicos.
Adapta Sertão - O projeto Adapta Sertão, apoia-

“

O que mais me
chamou a atenção
foi que a maioria das
instituições já conheciam o trabalho
do Senar, porém não
sabiam do tamanho dessas ações na
Bahia e no Brasil. Eles
demonstraram grande interesse nos nossos projetos deixando as portas abertas
para futuras parcerias.”

www.faeb.org.br - www.senarbahia.org.br
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do pelo Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (SENAR),
foi reconhecido como a mais
inovadora
iniciativa
para
adaptação
às
mudanças
climáticas de 2015, na categoria Associações de Produtores e ONGs . O prêmio foi
anunciado pelo FONTAGRO
- Fundo Regional para Tecnologia na Agricultura, patrocinado pelo o BID. Ao todo,
foram avaliados 49 trabalhos,
desenvolvidos nos últimos 15
anos por intermédio do programa. Os vencedores receberão um prêmio de R$ 60 mil
durante cerimônia, no dia 17
de maio, em Washington DC.
Durante o concurso,
o FONTAGRO, apoiado pelo
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), buscou
identificar experiências bem
sucedidas na América Latina e Caribe que possam ser
aproveitadas em outras partes
do mundo. Além do projeto
brasileiro que prevê a adaptação climática na região
semiárida da Bahia, outras
iniciativas foram premiadas.
Entre elas, o programa boliviano para a criação de peixes e um método de irrigação
usando água da chuva desenvolvido na Nicarágua e no
México. Também a produção
e exportação de quinua orgânica do Altiplano peruano.

D

inâmicas práticas são
estaque na 50ª Expoconquista
DINÂMICA DE EQUINOS

A Casa do Homem do Campo na Expoconquista 2016

A

Casa do Homem do Campo, marca já conhecida nas exposições e eventos agropecuários
da bahia, esteve presente novamente na EXPOCONQUISTA. O evento aconteceu de 12 a 20
de março, no Parque de Exposições Theopompo de Almeida, em Vitória da Conquista.
Em seu stand institucional, o Senar Bahia contou com as presenças de técnicos especializados que atenderam os produtores e apresentaram as ações oferecidas pela entidade e os
serviços disponibilizados pelo Sistema. Outras ações foram realizadas no espaço destinado aos
produtores, como por exemplo: reuniões com produtores rurais da Região sobre o Pro Senar Leite;
presidentes de Sindicatos Rurais do Sudoeste da Bahia; reunião com produtores de Ovinos e Caprinos; reunião Conquista Genética; mesa Câmara Setorial do Café, etc.
O Sistema FAEB/SENAR ofereceu também, gratuitamente, ações práticas durante a exposição, com temas voltados para gado de leite, palma, caprinos e ovinos e equinos.
As dinâmicas mostraram como melhorar a produtividade e a atuação do produtor rural nas
cadeias produtivas apresentadas.
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DINÂMICA DE CAPRINOS E OVINOS

REUNIÃO DE PRODUTORES NO STAND

DINÂMICA DE PALMA

DINÂMICA DE EQUINOS

REUNIÃO DE PRODUTORES NO STAND

www.faeb.org.br - www.senarbahia.org.br
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Exposição Agropecuária de
Itaberaba é realizada após 10 anos
Senar Bahia apoiou retorno da Expo e levou a “Casa do Homem
do Campo” para o evento

DINÂMICA DE PALMA

O

município de Itaberaba, referência em pecuária na Chapada Diamantina e maior produtor
de abacaxi da Bahia, teve de volta a sua exposição agropecuária depois de mais de dez
anos em que o parque local ficou sem funcionar. A exposição aconteceu de 24 a 27 de março, incorporando os municípios de Iaçu, Boa Vista do Tupim, Marcionílio Souza, Andaraí, Nova Redenção
e Utinga, todos localizados no Piemonte da Diamantina. Mais de doze mil pessoas passaram pelo
evento, com cerca de 400 animais inscritos, entre as raças de bovinos de leite, caprinos, ovinos e
equinos.
Apoiando o retorno da Exposição, o Senar Bahia esteve presente no evento com a CASA
DO HOMEM DO CAMPO e com as dinâmicas práticas com os temas sobre palma, caprinos e ovinos
e equinos. O presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Itaberaba, Alfredo Bezerra, declarou que “a revitalização da exposição agropecuária de Itaberaba, uma das mais importantes da
Bahia, contou com o total apoio do Senar Bahia, através do presidente do Conselho, João Martins.
A Casa do Homem do Campo e as dinâmicas foram um sucesso e enriqueceram profundamente o
evento. O Sistema Faeb/Senar está de parabéns por estar sempre participando dos eventos agropecuários, enriquecendo a nossa cultura e o trabalho do homem do campo”, concluiu Alfredo.
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DINÂMICA DE CAPRINOS E OVINOS

DINÂMICA DE EQUINOS

STAND CASA DO HOMEM DO CAMPO

PALESTRA NCR - NEGÓCIO CERTO
RURAL

DINÂMICA DE PALMA

www.faeb.org.br - www.senarbahia.org.br
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Aula inaugural do Curso
Técnico em Agronegócio em
Luís Eduardo Magalhães
A

conteceu no mês de março, a aula inaugural do
curso Técnico em Agronegócio, que será ofertado na
modalidade à distância, totalmente gratuito, pelo período
de dois anos, no âmbito do
Programa Rede e-Tec Brasil do
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), administração regional da Bahia. O
evento contou com a presença dos candidatos aprovados
no processo seletivo, autoridades municipais, a superintendente do Senar Bahia, Carine
Magalhães, a presidente do
Sindicato dos Produtores Rurais
de Luís Eduardo Magalhães,
Carminha Míssio, entre outros.
Na abertura do evento,
a superintendente do Senar
Bahia, Carine Magalhães ressaltou que “esse é um projeto
inovador, em parceria com o
Ministério da Educação, para
despertar o interesse dos jovens
para o agronegócio, estando
inserido ou não no mercado.
Este é um curso voltado para
a gestão do agronegócio e
que fará muita diferença neste
mercado, que é tão importan-

te para a economia brasileira”,
avaliou. Ela ainda destacou
a importância do Oeste da
Bahia na região do Matopiba, que compreende os estados do Maranhão, Tocantins,
Piauí e Bahia, e aproveitou,
para anunciar que o próximo
passo será o investimento na
Faculdade CNA, que atuará
com cursos de graduações e,
futuramente, com pós-graduações, em temáticas voltadas
ao agronegócio.
A presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de
LEM, Carminha Missio, relem-
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brou que ao aceitar o desafio
de presidir a instituição, logo
definiu que a bandeira da capacitação seria a marca de
sua gestão e que contou com
o apoio incondicional de João
Martins, presidente da CNA e
do Sistema FAEB/SENAR, que
abriu as portas para viabilizar
as capacitações necessárias
para a região. “Este curso Técnico em Agronegócio é uma
prova disso. Com certeza é um
passo importantíssimo para a
nossa região. Não podemos
saber apenas plantar, mas colher e comercializar, enfim, precisamos gerenciar. Na atual
conjuntura, em que passamos
por crises diversas, sem falar na
estiagem que prejudica todo
o Matopiba, saber gerenciar
o negócio é fundamental. E é
justamente isso que essa formação vai possibilitar”, avaliou
Míssio.
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VIOLÊNCIA NO CAMP O
É cada vez mais comum roubo e
furto de gado, máquinas e assalto
a produtores rurais
FAEB cobra providência das autoridades sobre o assunto

P

reocupada com o alto índice de violência no interior do estado, onde tem sido
cada vez mais frequente roubo de gado, máquinas agrícolas e assaltos nas propriedades,
a Federação da Agricultura e
Pecuária do Estado da Bahia
– FAEB enviou quatro ofícios
solicitando que medidas sejam
tomadas pela Secretaria de
Segurança Pública do Estado,
órgão responsável por garantir
a ordem e segurança em toda
Bahia.
Os dois primeiros ofícios
foram encaminhados ainda
em 2015, no dia 15 de Abril.
Nos documentos, assinados
pelo presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA e do Sistema
FAEB/SENAR, João Martins, é
narrado alguns fato aterrorizantes vividos por produtores
no interior da Bahia. Em Iaçu,
uma fazenda foi atacada. Os
funcionários e familiares que
estavam na propriedade foram rendidos, ameaçados e
amarrados pelos assaltantes,
que levaram 28 bois anelorados, com média de 13 arrobas.
No Extremo Sul, a FAEB
reencaminhou pedido assinado por 14 Sindicatos de Produtores Rurais da Região, uma
das mais importantes da Bahia.
Lá, além de gado e assaltos

frequentes, o roubo de madeira também tem atrapalhado a
vida dos produtores rurais, que
lutam dia a dia para manterem
as suas atividades produtivas.
O terceiro documento
foi encaminhado ao Governo do Estado em junho passado, protocolado e assinado
igualmente por João Martins,
trazendo, mais uma vez, a situação de insegurança enfrentada no campo.
O último ofício foi datado no dia primeiro de fevereiro deste ano. Com ele, a FAEB
encaminhou cinco certidões
de ocorrências policiais registradas no município de Iramaia, onde os produtores rurais denunciam furtos e roubos
de imóveis, armas e gados em
propriedades rurais.
Em comum a todas as
ações, está o uso da violência
e força para amedrontar produtores, trabalhadores, mulheres e crianças. Infelizmente, esses não são casos isolados. Em
todo estado está sendo cada
vez mais comum situações
como as descritos acima. Em
Medeiros Neto, a situação era
tão gritante, que produtores
da região se uniram para comprar um carro e doá-lo para a
polícia e assim, tentarem ter,
pelo menos, um pouco mais
de segurança no município.

www.faeb.org.br - www.senarbahia.org.br
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É lamentável a situação
vivida pelos produtores rurais
no interior da Bahia que, além
de lutar com as situações inerentes à lida diária no trabalho,
as intempéries do tempo, seca,
etc, vivem com medo de que
sejam, a qualquer momento,
surpreendidos pela ação de
bandidos.

Seca atinge
Oeste e Sul da Bahia

H

á muito tempo que as longas estiagens não afetam
apenas o Semiárido. A falta de
chuva vem, constantemente,
sendo problema também em
outras partes do estado. A região cacaueira, por exemplo,
vem sofrendo com as consequências da seca. O histórico da
estiagem lá começou ainda
em 2015. Até agosto, choveu o
esperado para a região, mas a
partir de setembro começou a
falta de chuva. O segundo semestre foi praticamente todo
seco. Só em janeiro voltou a
chover, ainda assim, muito
abaixo do esperado.
Essa estiagem já provocou uma mortandade de quase 10% da plantação de cacau
do Estado, o que, certamente,
trará grandes prejuízos para
a região cacaueira baiana.
Produtores já consideram que
todo o temporão – que vai

até setembro – já está comprometido. Consequentemente, a safra de 2016 também
será influenciada pela falta de
chuva. Na região de Itabuna,
Ilhéus e Uruçuca, a situação é
ainda mais grave e tem chovido menos até do que no sertão baiano, local que historicamente registra os piores índices
de estiagem.
Região Oeste também
vem sendo afetada pela
Seca
Uma das regiões mais
produtivas do estado, o Oeste
também está tendo a produção impactada pela falta de
chuva. De acordo com reportagem divulgada no Jornal A
Tarde, “por conta da estiagem
nos três últimos meses do ano
passado e do excesso de chuva em janeiro, seguido por 38
dias de seca em fevereiro, os
produtores do oeste baiano
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amargam uma quebra de safra de 33% na cultura da soja e
39% na safra do milho, ocasionando redução no valor bruto
de produção de, aproximadamente, R$ 2 bilhões na produção agrícola da região oeste”.
Os Sindicatos dos Produtores Rurais de Luís Eduardo
Magalhães e de Barreiras juntamente com as Associações
de Agricultores e Irrigantes da
Bahia (Aiba) e dos Produtores
de Algodão (Abapa), apresentaram a situação ao governo
do estado e solicitaram a decretação de estado de emergência para nove municípios
da região, considerada um
dos principais polos agrícolas
do país: Barreiras, Luís Eduardo
Magalhães, Formosa do Rio
Preto, Baianópolis, Jaborandi,
Cocos, São Desidério, Riachão
das Neves e Correntina.

Ano XIV - Nº 99

PRODUTOR, NÃO ESQUEÇA DE
FAZER A SUA DECLARAÇ ÃO
FIQUE ATENTO

D

esde o dia 1.º de março
até 29 de abril os produtores rurais também precisam
fazer a declaração do Imposto
de Renda - Pessoa Física. Cerca de 28,5 milhões de brasileiros terão de prestar contas ao
Leão da Receita Federal.
Para os produtores rurais
as regras são as seguintes:
•Obteve receita bruta
superior a R$ 140.619,55 ou pretenda compensar, no ano-calendário de 2015 ou posteriores,
resultados negativos (prejuízos)
de anos-calendário anteriores
ou do próprio ano-calendário
de 2015, sendo vedada, neste
caso, a utilização do desconto
simplificado;
Mesmo que o produtor
rural tenha obtido receita inferior a esse valor, se o patrimônio
(seus bens e direito) somar mais
de R$300 mil, isso constatado
até 31 de dezembro de 2015,
o produtor rural é obrigado a
entregar a declaração, que é
diferente de pagar imposto”,
explica.

O contribuinte é obrigado a declarar o Imposto de Renda
se, no ano passado:
• Recebeu mais de R$ 28.123,91 de renda tributável no ano
(incluindo salários, por exemplo);
• ou ganhou mais de R$ 40 mil isentos, não tributáveis ou
tributados na fonte no ano (como indenização trabalhista,
por exemplo);
• ou teve ganho com venda de bens (casa, por exemplo);
• ou comprou ou vendeu ações em bolsas ou realizou ope
rações em bolsas de mercadorias ou futuros;
• ou Era dono de bens de mais de R$ 300 mil; ou vendeu
um imóvel residencial e comprou outro num prazo de 180
dias, usando isenção de IR no momento da venda.

Para fazer declaração do Imposto de Renda - Pessoa Física,
acesse:
http://www.receita.fazenda.
gov.br/Principal/Declaracoes/
declaraIRPF.htm

www.faeb.org.br - www.senarbahia.org.br
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Em um ano, Programa de
Proteção
de
Nascentes
supera meta: 1.782 nascentes
foram protegidas no Brasil
O

Sistema CNA/SENAR comemorou no último dia 22,
Dia Mundial da Água, a proteção de quase 2 mil
nascentes, em 2015. Há um ano, a Confederação da
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) lançaram o
programa Nacional de Proteção de Nascentes com
uma meta ambiciosa: a proteção de MIL nascentes
em área rurais até dezembro. A meta foi ultrapassada:
os produtores brasileiros protegeram 1.782 nascentes.

faeb .org.br
www. senarbahia .org.br
www.

O programa foi lançado no Dia Mundial da Água
do ano passado, no Parque Olhos D’Água, em Brasília, com o mote “Um dia você vai ter que proteger uma
nascente. Faça isso em UM dia”. Num site especialmente criado e em um vídeo informativo, as entidades
mostram que isso é possível com apenas cinco passos
Diversas ações aconteceram ao longo do ano. No
Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, foi lançado o
vídeo técnico que mostra o passo a passo de proteção
de uma nascente. E promoveram um concurso entre as
Administrações Regionais do SENAR de todos os Estados
com dois prêmios: uma picape para o SENAR com o maior
número de nascentes protegidas e outra para o sindicato
rural com a melhor iniciativa de proteção de nascente.
O SENAR de Goiás protegeu 665 nascentes e o
campeão na categoria melhor iniciativa foi o Sindicato
Rural de Camapuã, de Mato Grosso do Sul, que contou com o apoio da Secretaria de Educação Municipal
para realizar uma ampla divulgação do programa no
município. Com o slogan “Água é vida, proteja uma nascente”, foram promovidos concursos de desenho e de
redação para estudantes de escolas públicas, urbanas
e rurais. Também houve distribuição de mudas de espécies nativas para os alunos e foi organizada uma feira
de ciências - seguindo as premissas do programa - na Escola Marcio Elias Nery. Além disso, o sindicato protegeu
56 nascentes, beneficiou quase 14 mil pessoas e envolveu aproximadamente 1.200 participantes nas ações.
“O concurso superou as expectativas e teve como
principal destaque o envolvimento das escolas. Outro aspecto positivo é que as Regionais e Sindicatos Rurais continuam com as campanhas e ações nos seus Estados”,
destaca Daniel Carrara, secretário executivo do SENAR.

www.faeb.org
www.senarbahia.org.br
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